
SKRALDEKAMP FOR MILLIARDER 
Vi vil hermed indstille Jakob Martini og Niels Sandøe til Cavlingprisen for det undersøgende journalistiske 
projekt, Skraldekamp for milliarder.  
I artikelserien om Amager Bakke har de to journalister fra Finans gentagne gange på fremragende vis 
udstillet problemerne i det københavnske prestigeprojekt. Det nye affaldsforbrændingsanlæg med en 
højtprofileret, arkitekttegnet skibakke på toppen er havnet i store økonomiske problemer, inden det 
overhovedet er bygget færdigt. 
Amager Bakke, som forbrændingsanlægget kaldes, er tænkt som et nyt vartegn for København. Men lag for 
lag har Jakob Martini og Niels Sandøe afsløret, hvordan den 4 mia. kr. dyre investering allerede fra 
begyndelsen var på gyngende grund.  
Med brug af klassisk undersøgende metode, stærkt kildearbejde, aktindsigter og lækkede, fortrolige 
dokumenter har de bl.a. dokumenteret, hvordan en stærk ledelse, der ellers burde agere som loyale 
embedsmænd, har fået politikere i de fem kommuner bag Amager Bakke til at ignorere en hel stribe 
advarsler. For både i konsulentrapporter og fra branchefolk – herunder ledelsen i det nærliggende 
Vestforbrænding – blev der peget på, at økonomien bag projektet ikke holdt, blandt andet fordi der langt 
fra var nok affald i lokalområdet til at sikre værkets økonomiske overlevelse. 
Undervejs har de to journalister afdækket helt uhørte metoder, hvor både ledelsen i det kommunalt ejede 
selskab bag Amager Bakke-projektet, daværende finansminister Bjarne Corydon (S), to fagforeningsbosser 
og Esbjerg-virksomheden Babcock & Wilcox Vølund blandede sig i beslutningsprocessen og lagde tungt pres 
på blandt andre overborgmester Frank Jensen (S) fra Københavns Kommune og daværende miljøminister 
Ida Auken (dengang SF, nu R). Presset fik i sidste ende det politiske flertal i Københavns 
Borgerrepræsentation til at give efter mod et helt klart utopisk løfte om, at anlægget økonomisk kunne 
klare sig med den affaldsmængde, der var i lokalområdet. Politisk var der nemlig klar enighed om, at man 
ville satse på øget genbrug og under ingen omstændigheder acceptere import af affald. 
Et truende milliardunderskud har nu fået kommunerne bag værket til at enes om en redningsplan, der 
blandt andet betyder, at Amager Bakke i direkte modstrid med den politiske aftale får lov til at årligt at 
importere op til 114.000 ton affald. 
Skandalen om Amager Bakke er endnu ikke fuldt udrullet – den er højaktuel, og derfor kender vi endnu ikke 
de fulde konsekvenser af Finans’ afsløringer, men det undersøgende journalistiske arbejde har allerede nu 
været af et prisværdigt format. Senest har problemer i forbindelse med opførelse af værket ifølge de to 
journalister lagt endnu 100 mio. kr. oven i den milliardstore regning for det næststørste kommunalt 
finansierede projekt i Danmarkshistorien og samtidig ført til cheffyringer og store tab hos Babcock & Wilcox 
Vølund, der med assistance fra daværende finansminister Bjarne Corydon var med til at presse det alt for 
store anlæg igennem for at sikre arbejdspladser og omsætning i Esbjerg.  
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